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MELDINGSPLICHT 
Contractors moeten zich steeds aanmelden aan het 
onthaal (gelijkvloers). 

 

VERBODEN 
Algemeen rookverbod in gebouwen.  
Gebruik van alcohol en drugs ten strengste verboden. 
Fotograferen of filmen: enkel mits toestemming. 

 

PARKING 
Er kan geparkeerd worden op de daarvoor voorziene 
bezoekersplaatsen (-1). 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 
Het gebruik van ons materiaal of materieel, 
veranderen van instellingen en bedienen van 
schakelaars kan enkel mits toestemming.  
Bij werken in/aan schachten dient u het PIH-
veiligheidrekje te gebruiken, verkrijgbaar lokaal 0.37 

 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN 
Meld het gebruik van gevaarlijke producten bij 
aankomst. Voorzie steeds de bijhorende veiligheids- of 
SDS fiches. Gebruik persoonlijke 
beschermingsmiddelen wanneer nodig. Verwittig de 
dichtstbijzijnde PIH-medewerker bij morsen of lekkage 
van producten. 
 
 

 



ASBEST 
Asbesthoudende materialen zijn gemarkeerd. Volg de 
veiligheidsvoorschriften. Breng steeds de technische 
dienst op de hoogte voor werkzaamheden aan 
asbesthoudende materialen uit te voeren. 

 

AFVAL 
Neem afval, met inbegrip van verpakkingen en 
afvalwater steeds mee, tenzij anders 
overeengekomen. Deponeer in geen geval afval in 
PIH-containers zonder toestemming. 

 

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 
Voor het werken met open vlam of vonkoverslag is een 
vuurvergunning verplicht.  Neem contact op met de 
technische dienst vóór het aanvatten van de werken. 
Leef de regels na zoals gesteld in 
L_ALG_AlgemeneMilieuVeiligheidsregelsContractorfirmas
. 

 

Alarm 
Evacuatie 
Continue sirene: evacuatie voor iedereen. 
• evacueer onmiddellijk naar de verzamelplaats 

buiten: vooraan gebouw, overkant 
Kronenburgstraat 

• volg de pictogrammen richting uitgang en 
nooduitgang 

• volg de aanwijzingen van de PIH- medewerkers 

 

WAT BIJ BRAND? 
Verwittig dichtstbijzijnde PIH of AP-medewerker of bel 
het nummer 03 259 12 00 (PIH) of 03 220 55 80 (AP) 
of druk een brandmeldknop in. 

 

  



OOGDOUCHES EN NOODDOUCHES 
In de labo’s staan oogdouches/nooddouches ter 
beschikking. Neem contact op met de EHBO-dienst 
(0473 701 201). 

 

 
EHBO 
Meld alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk 
aan de dichtstbijzijnde PIH-medewerker, bel het 
nummer 0473 701 201. 

 

LAAGSPANNING 
Het lokaal op-1 met het laagspanningsbord mag enkel 
betreden worden door mensen met een certificaat  
B4-B5 

 

BSL-2 BIOLOGISCH RISICO 
De toegang tot de laboratoria met biologisch risico is 
voorbehouden aan personen die toegelaten zijn door de 
verantwoordelijke en op de hoogte gebracht zijn van dit 
risico en die beschermende kledij dragen. 

 

VRAGEN? 
Met vragen over één van bovenstaande instructies kan 
u terecht bij uw contactpersoon. 
 
Andere contactpersonen:  

o Onthaal PIH: 03 259 12 00 
o Milieuaanspreekpunt: 03 259 13 22 
o Directie PIH: 03 259 12 90 
o Onthaal AP: 03 220 55 80 
o Directie AP: 03 220 55 85 
o Secretariaat VMM: 03 244 12 32  
o Technische Dienst: 03 259 12 09  
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